
Waarom risico-intelligentie 
belangrijk is
Risico-intelligentie (RQ) kun je omschrijven als ‘het vermogen 
om kansen nauwkeurig in te schatten.’ Om kansen goed in 
te kunnen schatten, is het van cruciaal belang dat je een 
goed beeld hebt van wat je weet en van wat je niet weet. 
Om zelfverzekerd te zijn wanneer je veel kennis van zaken 
hebt en behoedzaam te zijn wanneer je kennis beperkt is. 
De praktijk wijst uit dat hier de crux zit. Mensen overschatten 
hun kennis of ze zijn onzeker waar zelfverzekerdheid op zijn 
plaats is. Mensen met een hoge risico-intelligentie onder-
scheiden zich van anderen door een goed inzicht in (de 
waarde van) hun kennis.  
Waar risico-intelligentie niet om gaat, is om de mate waarin 
je bereid bent risico’s te nemen. Sommige mensen nemen 
graag een risico, anderen zijn ronduit risico-avers. Dit staat 
los van iemands risico-intelligentie. Iemand kan de risico’s 
goed begrijpen en toch houden van een wilde gok en vice 
versa. 
Hoe kun je je kennis van wat je weet en wat je niet weet 
vergroten en hoe geef je daar uitdrukking aan op een manier 
die vrij is van ambiguïteit? Dat is de inzet van RQ.  
Het uitdrukking geven aan de mate waarin je zeker bent van 
de juistheid van je overtuigingen, klinkt wellicht moeilijk. Toch 
is dat precies wat we doen als we zeggen ‘Morgen is er 
60% kans op regen’. Wat je feitelijk zegt is ‘De mate waarin 
ik ervan overtuigd ben dat het morgen gaat regenen is zestig 
procent. Kortom, ik geloof iets meer wel dat het gaat regenen 
dan dat ik het waarschijnlijk acht dat dit niet het geval is.’ 
Door de kracht van je overtuigingen numeriek uit te drukken, 
kun je op een niet-ambigue wijze communiceren met een 
ander over onzekere scenario’s. Het numeriek maken van je 
overtuigingen maakt je overtuigingen echter niet per se 
waar. Het uitdrukken van jouw overtuiging dat er 60% kans 

is op regen, betekent niet dat de kans op regen ook werkelijk 
60% is. Er zijn vele psychologische verschijnselen van invloed 
op onze overtuigingen. Hier volgen enkele voorbeelden: 
Controle-illusie: sinds 11 september 2001 zijn de controles 
op vliegvelden drastisch toegenomen. Deze toegenomen 
controles hebben invloed op de mate waarin je overtuigd 
bent van je veiligheid. De controles maken dat mensen zich 
veiliger voelen zonder dat daar daadwerkelijk een rationele 
grond voor is. Wat hier optreedt, is de controle-illusie. Er 
gebeurt iets en dat kan ik waarnemen, dus daarmee is mijn 
overtuiging dat alles onder controle is, gesterkt. De zicht-
baarheid van de actie is hier de sleutel. 
Voorzorgsprincipe: sommige mensen huldigen de overtuiging 
dat je niets moet doen waarvan je de risico’s (nog) niet goed 
kunt overzien. Dit is niet rationeel. Waar in een dergelijke 
analyse namelijk volledig aan voorbij wordt gegaan, is de 
potentiële winst die verloren gaat door iets na te laten      
(opportunist costs). Het voorzorgsprincipe maakt dat er 
geen afweging meer plaatsvindt tussen de mogelijke kosten 
en de mogelijke baten. Dit lijkt dus alleen maar een veilige 
benadering, maar deze benadering kan ten koste gaan van 
de niet onderzochte baten. Denk bijvoorbeeld aan de       
ontwikkeling van medicijnen of pesticiden. Wie niets doet, 
overwint ook niets meer. 
Veronachtzaming van waarschijnlijkheid: wanneer een 
gevaar angstaanjagend is, veronachtzamen mensen de 
waarschijnlijkheid van een dergelijke gebeurtenis. Ze zijn  
bereid maatregelen te treffen die niet in verhouding staan tot 
de daadwerkelijke dreiging. 

Deze psychologische verschijnselen zijn slechts een eerste 
indicatie van wat allemaal in de weg staat van het maken 
van een juiste risicoanalyse. Het blijkt dat ook experts last 
kunnen hebben van hun eigen menselijkheid. Onderzoek 
wijst uit dat er een sterke correlatie is tussen de beroemdheid 
van de expert en de mate van deskundigheid. Verrassend 
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genoeg is dit niet een positieve correlatie, maar een negatieve 
correlatie. De beroemde expert dankt zijn beroemdheid mede 
aan de bereidheid om boudere uitspraken te doen dan zijn 
collega’s. Dit levert uiteraard mooie pers op, maar de mate 
waarin deze uitspraken de realiteit recht doen, neemt af. 
Nuance en volledigheid zijn niet mediageniek, maar dragen 
wel bij aan een reële risicoanalyse. 
Als de expert niet altijd de juiste bron is om op te vertrouwen, 
bieden wiskundige modellen dan wellicht uitkomst? Ook hier 
kleven risico’s aan. In het bankwezen zijn sinds de jaren   
negentig steeds meer intuïtieve analisten vervangen door 
wiskundige modellen. Het probleem hiermee is dat een wis-
kundig model geen zelfcorrectie uitvoert op basis van intuïtie. 
Wie te veel op het rekenwerk vertrouwt, maar geen gevoel 
meer heeft voor het ambachtelijke werk dat daar aan ten 
grondslag ligt, gaat fouten over het hoofd zien totdat de   
gevolgen van deze fouten op een andere, meer pijnlijke wijze 
aan het licht komen. 
De enige oplossing is dan ook, volgens Dylan Evans, om je 
risico-intelligentie te vergroten. Hoe doe je dat? Door je te 
bekwamen in het omgaan met onzekerheid en het aan-
scherpen van je kennis over wat je weet en je besef van wat 
je niet weet. Dit is de inzet van de komende hoofdstukken.  

Ontdek je risico-quotiënt (RQ)
  Zoals eerder aangegeven, wordt onder risico-intelligentie het 
volgende verstaan: 

‘het vermogen om 1) kansen 2) nauwkeurig in te schatten’ 

Twee elementen spelen hier een rol. Ten eerste gaat het om 
kansen. Een kans kan zowel een kans zijn op een risico dat 
zich aandient, als een kans op iets positiefs. Het tweede 
element is nauwkeurigheid. Dylan Evans bepleit dat nauw-
keurigheid het beste gebaat is bij een numerieke weergave 
van risico’s en niet bij een woordelijke weergave van risico’s. 
Risico-intelligentie is de gulden middenweg tussen te veel 
zelfvertrouwen en te weinig zelfvertrouwen. Wie te veel zelf-
vertrouwen heeft, overschat zijn kennis wat leidt tot een  
ongerechtvaardigd geloof in de eigen overtuigingen. Wie te 
weinig zelfvertrouwen heeft, mist de moed om te staan voor 
zijn gerechtvaardigde overtuigingen. Beide posities zijn      
problematisch als het gaat om het intelligent omgaan met  
risico’s en kansen. 
Voor het schatten van de waarschijnlijkheid van een scenario    
of bewering moet je de volgende vier stappen volgen: 
1. Inventariseer wat je weet over het onderwerp. 
2. Besluit voor alle losse stukjes informatie of ze de bewering 

waarschijnlijker maken of onwaarschijnlijker. 
3. Als het goed is, heb je nu een intuïtie over de kracht van 

je overtuiging. Je initiële overtuiging is verder versterkt of 
juist iets minder sterk geworden. 

4. Deze intuïtie vertaal je naar een kans. Bedenk daarbij dat 
0% betekent dat je de absolute overtuiging hebt dat iets 
onwaar is of dat een scenario zich beslist niet zal voordoen. 
100% betekent dat je de absolute overtuiging hebt dat 
iets waar is of dat een scenario zich beslist zal voordoen. 
50% betekent dat je het simpelweg niet weet. Je hebt 
geen enkele voorkeur voor de ene mogelijkheid ten      
opzichte van de andere mogelijkheid. 

Risico-intelligentie is een primair cognitieve vaardigheid. Het 
gaat om het aanwenden van je kennis. Secundair gaat het 
om ego. Enerzijds het afremmen van ongegrond zelfver-
trouwen, anderzijds het aanwenden van moed om gegrond 
zelfvertrouwen te laten horen.  

Als je het inschatten van kansen visualiseert als je weg vinden 
in bergachtig gebied, dan zijn de posities van 0% en 100% 
de toppen van de bergen en de positie van 50% is de positie 
in het dal. Zowel op de top als in het dal wordt er geen      
inspanning van je vereist. Er is geen daling of helling die je 
moet zien te controleren. Het echte werk wordt geleverd op 
de hellingen. 

!  

Het ontwikkelen van risico-intelligentie is gebaat bij de       
volgende drie kenmerken: 
- Gewenning: hoe vaker je gevraagd wordt kansen te  

vertalen naar cijfers, hoe makkelijker je dit af zal gaan. 
- Snel herhalende routine: hoe vaker een bepaald type 

gebeurtenis zich voordoet, hoe meer kans om je intuïties 
aan te scherpen en te trainen. 

- Snelle feedback: hoe minder tijd er verstrijkt tussen het 
uitspreken van je verwachting en de daadwerkelijke realiteit, 
hoe meer je in de gelegenheid bent om te leren. Er zijn 
immers minder interfererende factoren in het spel die het 
verschil tussen de verwachting en de realiteit kunnen  
verklaren. 

Een goed voorbeeld van mensen met een goed ontwikkelde 
risico-intelligentie ten aanzien van het eigen vakgebied, is de 
weerkundige. Dagelijks doet de weerkundige voorspellingen, 
zoals: morgen 20% kans op regen. Het weer is een         
verschijnsel dat zich elke dag opnieuw aandient en de feed-
back is razendsnel. Een dag later regende het wel of regende 
het niet, zo simpel is het.    
Wie deze kenmerken niet van nature in zijn werk aantreft, 
kan ze wel in een trainingsomgeving creëren. Door cases uit 
de praktijk -waarvan de uitkomst bekend is- te gebruiken, 
kun je de feedbackloop inkorten en tegelijkertijd gewenning 
en herhalingsmogelijkheden organiseren. Een soortgelijk 
trainingsprogramma heeft Shell in de jaren zeventig opgezet 
voor startende geologen die de kans op het vinden van olie 
moesten leren inschatten. Ze gebruikten hierbij cases van 
eerdere booronderzoeken.  
De kennis die destijds voor het boren begon, aanwezig was, 
werd gekoppeld aan de uitkomst die later in de praktijk werd 
waargenomen. Zo konden de junior-geologen aan de hand 
van reële casuïstiek leren welke data betekenisvol is voor het 
inschatten van de kans op het vinden van olie. Na het door-
lopen van het trainingsprogramma bleek de risico-intelligentie 
veel hoger dan bij aanvang het geval was. Om te kunnen 
toetsen hoe goed de voorspellingen waren, is het nood-   
zakelijk om kansen numeriek in te schatten en geen gebruik 
te maken van schalen als ‘Laag, Gemiddeld, Hoog’. Als   
iemand in tien cases inschat dat er gemiddeld 70% kans op 
olie is, dan moet de praktijk uitwijzen dat er daadwerkelijk 
zeven keer olie is gevonden. Een dergelijke vergelijking tussen 
kansschatting en realiteit is onmogelijk wanneer men geen 
numerieke schaal gebruikt.  
Een ander voordeel van een numerieke kansinschatting is 
dat er geen ambiguïteit is ten aanzien van de betekenis van 
70%, terwijl een begrip als ‘hoog‘ wel ambigu is. Vele       



verschillende denkbeelden zijn mogelijk bij een ‘hoge kans‘, 
terwijl een kans van 70% niet verkeerd te begrijpen is.    

In het schemergebied  

De kansverdeling is al eerder vergeleken met een bergachtig 
gebied. Op de toppen heerst volledige zekerheid en in het 
dal volledige onzekerheid. De helderheid van deze posities, 
hoe tegenstrijdig ook, is wat ze met elkaar gemeen hebben. 
Deze helderheid geeft rust en kost amper inspanning. Het 
echte werk wordt verricht op de hellingen. 

!  

Op de hellingen worden subjectieve posities ingenomen. 
Daar wordt gewerkt aan oordeelsvorming. Wat weet ik in het 
bijzonder (microkennis) en wat weet ik over mijn kennisniveau 
ten aanzien van dit onderwerp in het algemeen (metakennis)? 
Het gebied op de hellingen van de kanscurve is wat Dylan 
Evans het schemergebied noemt. 
Sommige mensen hebben geen enkel probleem om een 
schatting te maken van de kans op een bepaalde gebeurtenis. 
Zij denken na over het fenomeen en komen terug met een 
inschatting in de orde van ‘met zeventig procent zekerheid is 
mijn overtuiging dat…’. Andere mensen vinden dat vreselijk. 
De manier waarop je reageert op de vraag om ergens een 
kansinschatting over te geven, zegt iets over de mate 
waarin je kunt omgaan met ambiguïteit ten aanzien van dat 
onderwerp. Niet iedereen voelt zich op zijn gemak bij een 
dergelijke onzekerheid. Toch is het oefenen met het omgaan 
met ambiguïteit van groot belang als je je risico-intelligentie 
wilt verhogen. 
Stel je voor dat de behoefte aan volstrekte zekerheid en de 
behoefte aan volstrekte onzekerheid twee tegengestelde 
krachten zijn die elk een aantrekkingskracht uitoefenen op 
de mens. De behoefte aan zekerheid is wat men noemt 
‘behoefte aan afronding’. Wie een sterke behoefte heeft aan 
afronding, die zal op een gegeven moment met elk antwoord 
genoegen nemen, zolang er maar duidelijkheid komt. Een 
sterke behoefte aan het idee dat alles nog mogelijk is, ofwel 
behoefte aan onzekerheid, noemt men ‘de behoefte tot het 
vermijden van afronding’. Die mensen zijn te herkennen aan 
het uitstellen van beslissingen en het steeds opnieuw alles 
willen onderzoeken om de opties zo lang mogelijk open te 
houden.  

Mensen kunnen een algemene voorkeur hebben voor      
zekerheid of onzekerheid. Daarnaast kan deze voor- of     
afkeur ook onderwerpgebonden zijn. Heeft iemand bijvoor-
beeld op zijn werk een sterke behoefte aan zekerheid, terwijl 
diezelfde persoon in zijn privéleven graag zo veel mogelijk 
opties open houdt. 
Beroepsmatig gezien, is bij iemand met een hoge risico-    
intelligentie de behoefte aan afronding in balans met de     
behoefte aan het vermijden van afronding. Deze persoon 
kan omgaan met onzekerheid en is bereid echt na te denken 
over het vraagstuk dat voor hem ligt en daarover tot een  
uitspraak te komen. Het feit dat er geen absolute zekerheid 
is, weerhoudt deze persoon er niet van om toch uitspraken 
te doen over de mate van waarschijnlijkheid dat een         
bepaald scenario zich zal aandienen. 

Trucjes van het brein  

De Ebbinghaus-illusie is een goede illustratie van de feil-
baarheid van de eerste gedachten die onze ons in geeft. 

!  
De oranje stippen zijn even groot, maar afhankelijk van hoe 
je de oranje stip presenteert, lijkt de stip groter of kleiner. 
Deze optische illusie is het resultaat van een ingebouwde 
vuistregel (heuristiek) die het brein automatisch hanteert bij 
het inschatten van de grootte van voorwerpen. Een heuristiek 
is een vuistregel die het in het algemeen makkelijker maakt 
om een taak uit te voeren, maar die soms tot een onjuist  
resultaat leidt. Dergelijke  heuristieken bestaan omdat ze in 
de regel goed werken. Dat neemt niet weg dat er voldoende 
uitzonderingen zijn waarbij de algemene regel niet werkt en 
je brein je op het verkeerde spoor zet. 
In de Ebbinghaus-illusie is de werkzame heuristiek een regel 
die het brein gebruikt om de grootte van een voorwerp in te 
schatten door het te vergelijken met de grootte van de      
omringende voorwerpen. Een vertekening is een neiging om   
een bepaald soort fouten te maken. De vertekening in de 
Ebbinghaus-illusie is de neiging de grootte van een voor-
werp te overschatten als ze worden omringd door kleine 
voorwerpen en te onderschatten als ze worden omringd 
door grote voorwerpen.  
Enkele heuristieken en vertekeningen die relevant zijn voor 
het maken van juiste kansinschatting zullen nu de revue 
passeren.  
Beschikbaarheidsheuristiek  
Kansinschattingen worden beïnvloed door de mate waarin je 
recent bent blootgesteld aan een vergelijkbare situatie. De 
beschikbaarheidsheuristiek verklaart bijvoorbeeld waarom er 
zo veel meer vrouwen zwanger zijn nu jij en je partner een 
kind verwachten. Uiteraard is er geen plotselinge toename in 
zwangerschappen, maar je oog neemt het eerder waar. Een 
ander voorbeeld is de kans op inbraak wanneer je net hebt 
gehoord dat er bij jou in de straat is ingebroken. Rationeel 
gezien is de kans niet toegenomen. Gevoelsmatig wel. Wat 



je je niet kunt voorstellen, lijkt minder waarschijnlijk dan datgene 
dat je je levendig kunt voorstellen. Dat is een indirect effect 
van de beschikbaarheid van beelden omtrent een bepaald 
scenario. De directe omgeving en de media zijn de twee 
voornaamste bronnen om alert op te zijn als je jezelf wilt  
behoeden voor een ernstige vertekening in je risicoanalyse 
als gevolg van de beschikbaarheidsheuristiek. Tevens moet 
je je bewust zijn van het feit dat ook als je je iets niet kunt 
inbeelden, dat niet betekent dat de kans dat het gebeurt 
evenredig klein is. Het kan ook gewoon een gebrek aan    
inlevingsvermogen of inbeeldingskracht zijn. 
Wishful thinking 
Het gezegde luidt niet voor niets ‘de wens is de vader van 
de gedachte’. Mensen schatten de kans op positieve        
gebeurtenissen van nature groter in dan de kans op nega-
tieve gebeurtenissen. Iedereen weet dat ⅓ van de mensen 
die getrouwd zijn, ook weer gaan scheiden. Toch gelooft 
amper iemand op de dag van de bruiloft dat de kans dat zij 
zelf ooit gaan scheiden 33% is. Op de werkvloer kom je een 
vergelijkbaar fenomeen tegen. Iedereen weet dat projecten 
vaak ruim over de grenzen van het budget en/of de tijds-
planning heen gaan. Toch geloven de meeste projectmana-
gers niet dat ook hun project in dezelfde mate buiten de 
oevers van de oorspronkelijke plannen zal treden. Hoe 
compenseer je deze vertekening? Door te erkennen dat  
deze vertekening er is. Door te kijken wat grofweg de mate 
van de vertekening is wanneer men oorspronkelijke          
verwachtingen vergelijkt met de uiteindelijke realiteit en die 
cijfers mee te wegen wanneer er een nieuwe eerste         
verwachting moet worden afgegeven. Concreet: overschrijden 
projecten de laatste vijf jaar gemiddeld hun aanvankelijke 
begroting met 30%, dan plus je de initiële begrotingen van 
op te starten projecten op met deze zelfde 30%.   
De geloofwaardigheid van de bron 
Bij het inschatten van kansen wordt bewijs gewogen. Er is 
ondersteunend bewijs en tegensprekend bewijs. De geloof-
waardigheid van het bewijs dient echter onafhankelijk van 
het gewicht van het bewijs te worden beoordeeld. Stel dat 
een sollicitant een referentie opgeeft die zeer lovend is. Het 
gewicht van dit bewijs is zwaar. Er is immers niets dan lof 
over de kandidaat en de aanbeveling gaat precies over die 
aspecten die voor de functie relevant zijn. De geloofwaar-
digheid van het bewijs dient nu te worden vastgesteld. De 
referent blijkt iemand te zijn die slechts heel kort en indirect 
te maken heeft gehad met de sollicitant in kwestie. Dit hoort 
een corrigerend effect te hebben op de bewijskracht van de 
verklaring. De praktijk wijst echter uit dat deze correctie vaak 
onvoldoende plaatsvindt. Hoe kun je hiermee omgaan? 
Door eerst de geloofwaardigheid van de bron te beoordelen 
en daarna pas dieper in te gaan op de inhoud van de ver-
klaring.  

!  

Bevestingsvertekening  
We hebben meer oog voor datgene wat onze zienswijze  
bevestigt dan voor datgene dat tegen onze zienswijze in 
gaat. Een simpele illustratie om voor te leggen aan een collega 
of een willekeurig ander iemand die in de buurt is:  

Ontdek de regel die past bij de volgende reeks: 
2, 4, 6, … 

De persoon mag zijn vermoeden testen door een reeks van 
drie cijfers toe te voegen. Als de reeks overeenkomt met de 
regel zeg je ‘ja’, als de reeks niet in overeenstemming is met 
de regel, zeg je ‘nee’. De meeste mensen zullen als eerste 
starten met 8, 10 en 12. Vervolgens proberen ze wellicht 
nog 14, 16 en 18. Het vertrouwen is gegroeid en de regel 
die veel mensen aandragen is ‘+2’. Dit is niet correct. De  
regel is ‘+’. Elk oplopend cijfer is goed, elk cijfer dat lager is 
dan het voorgaande cijfer is fout. Wat je echter merkt is dat 
mensen vooral bezig zijn om hun zienswijze te verifiëren en 
dat ze verzuimen hun zienswijze te falsificeren. Er wordt 
maar weinig getoetst of ze er ook naast kunnen zitten. 
Hoe ga je om met de bevestingsvertekening? Stel dat de 
uitdaging is om een kansinschatting te geven van het reali-
seren van een project dat binnen het budget blijft. Doorloop 
onderstaande procedure als je wilt dat mensen zowel hun 
gedachten verifiëren als falsificeren. 
Laat iedereen als eerste zijn initiële positie verwoorden: ‘ik 
verwacht dat de kans dat het project binnen budget blijft 
80% is’. Vraag iedereen daarna om de beste argumenten te 
bedenken waarom hun initiële positie onjuist is. Laat vervolgens 
de groep deelnemers hun argumenten voor en tegen met 
elkaar delen en bewaak de meerstemmigheid zo lang mogelijk. 
Het doel is niet om consensus te bereiken, maar om een zo 
volledig mogelijke kijk op de zaak te ontwikkelen. Pas wanneer 
het vraagstuk van alle mogelijke kanten is belicht, is het tijd 
om conclusies te trekken.  
Wijsheid achteraf 
Wie achteraf regelmatig zegt ‘ik wist het!’ die ontneemt 
zichzelf de kans om te leren. Het is verleidelijk om te zeggen 
dat iets je niet verbaast, maar juist verbazing stelt mensen in 
de gelegenheid om te leren van het verleden. In plaats van 
verbazing te ontkennen en te doen alsof je het allemaal zag 
aankomen, doe je er goed aan om een bescheidener positie 
in te nemen en te onderzoeken welke aanwijzingen je gemist 
hebt en hoe je dat in de toekomst kunt voorkomen. Wijsheid 
achteraf kun je bestrijden door met zekere regelmaat vast te 
leggen wat je verwachtingen zijn en waarom, zodat je op 
een later moment een eerlijke confrontatie aan kunt gaan 
met jezelf. Wat heb je gemist? Wat heb je verkeerd geïnter-
preteerd? Durf deze vragen te stellen aan jezelf en wijsheid 
achteraf krijgt de grootste kans om te veranderen in wijsheid 
vooraf.  

De krankzinnigheid van 
massa’s   
  Sociale invloeden spelen ook een rol bij het versterken of 
verzwakken van risico-intelligentie. Wanneer je af moet gaan 
op het advies van derden is zelfvertrouwen van de adviseur 
een sociaal kenmerk dat onze waardering van het advies 
kleurt. Veel zelfvertrouwen hebben, heeft zo zijn voordelen. 
Wie zelfverzekerd overkomt, wordt al gauw als deskundig 
gezien ook al is dat niet altijd terecht. Kenmerken die worden 
uitgelegd als zelfverzekerdheid en deskundigheid zijn snelheid 
en beslistheid. Wie snel tot een ferme conclusie komt, lijkt te 
weten waarover hij spreekt. De genuanceerde doordachte 



boodschap heeft niet diezelfde kracht. In het medialand-
schap zien we dit duidelijk terug. In een paar minuten tijd 
moet je je punt kunnen maken en anders wordt er iemand 
anders uitgenodigd. In het sociale verkeer loopt dit gelukkig 
iets anders. Bij een eerste kennismaking spelen dezelfde 
kenmerken een rol. Wie echter langere tijd samenwerkt met 
zijn collega’s, leert door deze eerste indrukken heen te kijken en 
leert de doordachte, genuanceerde collega alsnog waarderen. 
Waarom? Omdat hij of zij, zo blijkt na verloop van tijd, het 
vaker bij het rechte eind heeft dan die vlotte, resolute collega.  
Een ander sociaal aspect dat van invloed is op de risico-     
intelligentie is de neiging om te doen wat de meeste mensen 
doen. Het onderliggende mechanisme is dat iemand snel 
geneigd is ervan uit te gaan dat de kans groter is dat de 
massa gelijk heeft en jijzelf ongelijk, dan andersom. Op zichzelf 
geen onredelijk uitgangspunt. Bij een groep mensen is het 
echter maar de vraag hoe visievorming zich ontwikkelt. Volgt 
men iemand die daadwerkelijk kundig is en ontstaat er zo 
een onderbouwde visie of volgt men iemand die eigenlijk 
ook niet weet wat er aan de hand is en wordt zijn of haar 
mening per ongeluk als een soort virus verspreid in de 
groep? Wie de wijsheid van een groep wil laten toenemen, 
moet zorgen voor meerstemmigheid waarbij ook de extreme 
visies een plaats krijgen. Pas dan wordt de groep daadwerkelijk 
uitgedaagd na te denken. Tot die tijd is er een reëel risico 
dat ongetoetste intuïties de boventoon voeren.  

Een ander sociaal aspect dat risico-intelligentie beïnvloedt, 
is hoe we spreken over kansen. Een mooi voorbeeld is het 
onderstaande kleurcodesysteem dat in de Verenigde Staten 
tot 2011 gebruikt werd om de kans op een terroristische 
aanslag te communiceren. 

!  
De definitie van termen als ‘severe’ en ‘high’ was onduidelijk 
en de criteria op basis waarvan een bepaald risiconiveau 
werd toegekend, waren onbekend. Jarenlang was dus niet 
duidelijk wat er nou precies gecommuniceerd werd. Vage 
taal in plaats van eenduidige cijfers. Daarnaast werden de 
twee laagste niveaus nooit gebruikt en verloren daarmee 
hun betekenis. Tevens bleef het systeem van 2005 tot het 
einde in 2011 ongewijzigd op niveau geel staan.  
Kansen dienen dus op niet-ambigue wijze gecommuniceerd 
te worden en het moet duidelijk zijn op basis van welke     
gegevens de kansinschatting is gedaan. Wil je als groep 
kunnen spreken over kansen en daadwerkelijk ook maar 
enige kans hebben om elkaar echt te begrijpen, dan zijn dit 
minimale voorwaarden voor een goed gesprek. 

Denken in getallen 
  Elke kans kan worden uitgedrukt met een getal tussen de 0 
en 1. Dit gegeven maakt dat je alle factoren die van invloed 
zijn op een kans kunt verwerken met behulp van wiskunde 
om zo tot een kansinschatting te komen. Uiteraard spreekt 
voor zich dat de kansinschatting zo goed is als de kwaliteit 

van de losse elementen waarmee gewerkt wordt. Eenvoudiger 
gesteld: ‘garbage in, garbage out’.  
Hier volgt een klein raadsel om aan te tonen dat kansrekening 
niet zo simpel is als je op het eerste gezicht zou denken. 

Fred neemt elke dag de bus van acht uur naar zijn werk. De 
bus is 10% van de tijd te vroeg en dus al voor acht uur       
vertrokken. Eveneens 10% van de tijd is de bus te laat en  
vertrekt hij pas om tien minuten over acht. De rest van de tijd 
vertrekt de bus tussen acht uur en tien over acht. Op een 
ochtend komt Fred precies om acht uur bij de bushalte aan, 
waar hij tien minuten wacht zonder dat de bus verschijnt. Hoe 
groot is de kans dat de bus alsnog komt? 

Kennis van kansrekening is niet noodzakelijk om een hoge 
risico-intelligentie te hebben. Evenmin is het voldoende om 
een hoge risico-intelligentie te hebben. Risico-intelligentie is 
gebaat bij 1) het zorgvuldig verzamelen, wegen en verwerken 
van gegevens en 2) bij het weergeven van die gegevens in 
correcte cijfers en berekeningen. Een hoge risico-intelligentie 
hangt dus af van twee factoren: 
1. Goed geijkte epistemische gevoelens; 
2. Het vermogen om epistemische gevoelens in getallen te 

vertalen. 

Epistemische gevoelens zijn goed geijkt als ze je kennisniveau 
op een bepaald gebied nauwkeurig weergeven. Als je je  
onzeker voelt over iets waar je weinig van af weet, dan is je 
gevoel goed geijkt. Als je je zeker voelt over iets waar je 
weinig van af weet, is je gevoel eveneens niet goed geijkt.  
Vervolgens moet je in staat zijn om je gevoel om te zetten in 
getallen. Iets wat je ‘heel waarschijnlijk’ acht moet je durven 
vertalen naar bijvoorbeeld 80% of 92%. Deze vertaalslag is 
nodig om je gevoelens goed communiceerbaar te maken. 
Wie zich verzet tegen het numeriek maken van gevoelens, 
zal moeten accepteren dat hij of zij zelf degene is die in de 
weg staat van het verhogen van zijn of haar risico-intelligentie.  

Kansen afwegen 
  Een aantal basisbeginselen voor het omgaan met kansen 
worden nu besproken. 
Het behalen van drempels: een eenvoudige manier om bij 
een beslissing rekening te houden met kansen, is het vaststellen 
van een drempel. Ik besluit bijvoorbeeld alleen een paraplu 
mee te nemen als de kans op regen gelijk is aan of groter is 
dan 70%. Het enige wat je nu hoeft te doen is het weerbericht 
volgen en je te houden aan de ‘ja’ of ‘nee’ uitkomst. 
Het vaststellen van je inzet: een andere denkwijze die je 
kunt gebruiken om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis 
te bepalen is jezelf af te vragen op welke uitkomst je je geld in 
zou zetten en hoeveel je bereid bent in te zetten.  
Het ijken van je kansinschatting: als je je denkbeeldige  
inzet bepaalt, is het zinvol om jezelf te trainen in nauwkeurig-
heid. Als je een schaal van 0 tot 100 hanteert, is je eerste     
intuïtie wellicht dat de kans ergens tussen de 50% en de 80% 
ligt. Vraag je vervolgens af of je, als je moet kiezen eerder zou 
inzetten op 50% tot 65% of 66% tot 80%. Herhaal dit net zo 
lang totdat je echt geen voorkeur meer ervaart. Door dit proces 
bij elke kansinschatting te herhalen, wen je jezelf aan om 
steeds scherper je intuïties te verkennen.  
Het objectiveren van verandering in kansen: de uitdaging 
is om te begrijpen en te voelen dat een toegenomen kans van 
40% naar 45% feitelijk net zo veel impact heeft op een business 
case als een toename van 5% naar 10%. Wie zijn kans op 
winst met 5% ziet toenemen, zou daar in beide scenario’s 
evenveel waarde aan moeten toekennen. Toch is een toename 



van 40% naar 45% gevoelsmatig kleiner en minder beteke-
nisvol dan een toename van 5% naar 10%. Dat komt doordat 
in het eerste geval het relatieve verschil tussen de startpositie 
en de nieuwe positie slechts 12% is en in het tweede scenario 
100%. Terwijl op de totale range van 0% tot 100% de toename 
identiek is.  
De basispercentage-misvatting: hoe groot denk je dat de 
kans is dat je zwanger bent als een zwangerschapstest twee 
roze streepjes toont (ofwel, een positieve uitslag laat zien)? De 
meeste mensen denken dan meteen dat die kans enorm 
groot is, bijvoorbeeld 98%. Toch is deze vraag iets minder 
eenvoudig dan op het eerste oog lijkt.  
• Referentieklasse: De eerste vraag die je moet stellen is wat 

de verschillen zijn tussen de referentieklassen. Een positieve 
test is bijvoorbeeld vaker correct bij vrouwen tussen de 20 
en 27 jaar, veel minder vaak correct bij vrouwen van 43 
jaar en nooit correct bij mannen. Een positieve uitkomst 
heeft dus niet bij iedereen dezelfde waarschijnlijkheid dat 
die positieve uitkomst ook daadwerkelijk klopt. De trefkans 
voor jouw referentiegroep is dus informatie die je kans-    
inschatting meer accuraat maakt. 

• Vals-alarmkans: vervolgens moet je weten hoe groot de 
kans is op een vals alarm. Ofwel, een positieve uitslag die 
niet correct blijkt te zijn.  

Stel dat een vrouw van 43 een test doet, dan blijkt de kans 
niet 98% te zijn maar 67%, gecorrigeerd door de kans op een 
vals alarm van 5% maakt de uiteindelijke waarschijnlijkheid 
63,6%. Gematigd enthousiasme is dan meer op zijn plaats 
(ervan uit gaande dat de vrouw in kwestie graag zwanger wil 
zijn) in plaats van direct je ouders en schoonouders te bellen. 

Gokken om te winnen 
  Galileo wilde Aristoteles’ bewegingstheorie testen. Om dat te 
kunnen doen, bedacht hij een simpel experiment. Alles waarin 
hij niet geïnteresseerd was, liet hij weg en alleen het te bestude-
ren principe bleef over. Hij sneed een groef in een plank, zette 
de plank scheef en keek wat er gebeurde met de snelheid van 
de bal als hij die naar beneden liet rollen. Volgens Aristoteles’ 
theorie zou de snelheid van de bal constant blijven, maar   
Galileo toonde met deze eenvoudige proef aan dat dat niet 
correct was. 
Gokken is van een vergelijkbare eenvoud. Je brengt een      
beslissingsproces terug tot de kern. Waar zet ik mijn geld op 
in? Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door het     
verwachte nut.  

Verwacht nut =  
(kans op winst x potentiële winst) -  
(kans op verlies x potentieel verlies) 

Stel dat iemand je een weddenschap biedt met 60% kans om 
€ 300,- te winnen. Om mee te mogen doen aan de wedden-
schap moet je € 400,- inzetten. De uitkomst van het verwachte 
nut is dan (60% x € 300,-) - (40% x 400,-) = € 20,-.  
In beginsel is dit dus een goede weddenschap aangezien het 
verwachte nut positief is. Uiteraard is dat pas echt betekenisvol 
als je deze weddenschap een voldoende aantal keren zou 
mogen afsluiten en je voldoende geld hebt om in te zetten 
zodat je gemiddelde winst per weddenschap inderdaad die     
€ 20,- is. Als je financiële middelen beperkt zijn en de         
weddenschap is een eenmalig aanbod, dan is het verwachte 
nut wellicht onvoldoende hoog om het risico van € 400,-     
verlies te aanvaarden.  

Bij risicovolle keuzes zijn er altijd vier elementen van belang bij 
het nemen van een besluit: 
1. De status quo: de situatie die gehandhaafd blijft, als je   

besluit niet te gokken. 
2. De potentiële winst: de beloning als de gok goed uitpakt. 
3. Het potentiële verlies: de schade als de gok slecht uitpakt. 
4. De kans om te winnen: de waarschijnlijkheid dat de gok 

goed uitpakt. 

Ook bij keuzes waarvan de kosten en baten niet financieel 
zijn, kun je de analyse van het verwachte nut toepassen. De 
uitdaging is dan om de potentiële winst en het potentiële     
verlies te vertalen naar denkbeeldige nutseenheden. Stel      
bijvoorbeeld dat je vrijgezel bent en dat je een collega of      
studiegenoot erg aantrekkelijk vindt maar dat hij of zij niet erg 
onderhoudend is. Je zou best met hem of haar een afspraakje 
willen. Dat afspraakje zou voor jou een positieve nutswaarde 
hebben van 10 wat niet bijzonder hoog is, aangezien jij zelf 
voor het leuke gesprek moet zorgen. Een blauwtje lopen 
daarentegen vind je bijzonder vervelend en waardeer je dus 
met een negatieve nutswaarde van 20. De kans dat hij of zij 
‘ja’ zegt op jouw voorstel om een keer wat te gaan drinken, 
schat je op 30%.  

Het verwachte nut = (30% x 10) - (70% x 20) = -11.  

Een dergelijke benadering lijkt wellicht wat kil. Nuchter        
beschouwd is het echter niets meer en niets minder dan een 
praktische manier van het inzichtelijk maken van je gevoelens. 
Wat staat er op het spel en hoe weeg je het een tegen het 
ander af? 
Is de analyse van het verwachte nut perfect? Uiteraard niet. In 
veel situaties is het niet mogelijk om op voorhand alle bijko-
mende voor- en nadelen van een bepaald besluit te kunnen 
overzien. Tevens is het niet altijd mogelijk om echt te kunnen 
invoelen hoeveel waarde iets voor je heeft of hoeveel schade 
iets toebrengt. Onze fantasie is nu eenmaal vele malen        
beperkter en eenvoudiger dan de realiteit complex en verras-
send is. Niets staat je echter in de weg om kennis die je 
gaandeweg opdoet, mee te nemen in verdere analyses 
wanneer je opnieuw moet besluiten een bepaalde weg verder 
te vervolgen of toch op een genomen besluit terug te komen. 
Dit noemt men dan nuchter ‘beter ten halve gekeerd, dan ten 
hele gedwaald’.  

Weet wat je weet 
wat  

Wat we weten en niet weten, valt in vier kwadranten te 
plaatsen. Het bekende bekende, het bekende onbekende,        
het onbekende bekende en het onbekende onbekende. 

- Het bekende bekende: hier geldt slechts één advies. 
Durf wat je denkt te weten altijd te betwijfelen. Sta open 
voor tegenspraak.  

- Het bekende onbekende: stukjes informatie waarvan 
we weten dat we er nog niet over beschikken. Dit is    

Beschik ik over relevante 
informatie?

Ja Nee

Weet ik dat 
de informatie 
relevant is?

Ja Het bekende 
bekende

Het bekende 
onbekende

Nee Het onbekende 
bekende

Het onbekende 
onbekende



simpelweg een uitnodiging om je huiswerk te gaan doen 
en de kennis alsnog te gaan halen of ontwikkelen. 

- Het onbekende bekende: Een ander terrein waar winst 
is te boeken, is in het domein van het onbekende bekende. 
Je beschikt vaak over meer relevante informatie dan je je 
bewust van bent. Op de vraag hoeveel pianostemmers er 
in Amsterdam werkzaam zijn, denk je bijvoorbeeld geen 
antwoord te weten. Toch kun je een zinvol antwoord vinden, 
als je bereid bent er voor te werken. Je weet bijvoorbeeld 
dat er ongeveer 800.000 mensen in Amsterdam wonen. 
Dat zijn ongeveer 400.000 huishoudens. Je schat dat 
ongeveer 1 op de 200 huishoudens een piano heeft. Dat 
zijn 2.000 piano’s. Tel daar nog 100 piano’s bij op op 
scholen, muziekcentra enz. Deze piano’s worden gemiddeld 
eens per twee jaar gestemd. Dat zijn 1.050 stembeurten 
in Amsterdam. Een pianostemmer voert gemiddeld 5 
stembeurten per week uit en werkt veertig weken. Dat 
zijn 200 piano’s per stemmer. De schatting is dat er tien 
pianostemmers zijn in Amsterdam.  

- Of deze schatting juist is, of niet, is niet zo relevant. Wat 
relevant is, is de ontdekking dat je meer weet dan je 
dacht te weten. Het eerste antwoord ‘weet niet’ doet 
zelden recht aan de hoeveelheid kennis die je kunt        
gebruiken om op zijn minst een antwoord te kunnen 
vermoeden. Het is de bereidheid om voor dit antwoord te 
werken, die het verschil maakt.  

- Hoe weet je of je over relevante informatie beschikt? Stel 
je voor dat iemand je een antwoord geeft, is dan je eerste 
gevoel verbazing of is je eerste gevoel juist gebrek aan 
verbazing. Dit is de indicatie van je kennisniveau. Wie niet 
verrast is, wist genoeg om een vermoeden te hebben 
maar heeft er niet voor gewerkt om een slapend vermoeden 
wakker te schudden. Wie oprecht verrast is, heeft echt 
iets nieuws geleerd. 

- Het onbekende onbekende: antwoorden op vragen die 
nog niet zijn gesteld. We beseffen niet dat deze vragen 
relevant zijn. Wanneer deze informatie alsnog op tafel 
komt, is de natuurlijke reactie verbaasdheid. Over de   
onbekende onbekenden weet je per definitie niets. Toch 
is niet iedereen zich in dezelfde mate bewust van zijn of 
haar eigen onwetendheid. 

- !  

-
- Wie ergens weinig van af weet, wordt ook weinig gecon-

fronteerd met de grenzen van zijn of haar kennis. De expert 
daarentegen begrijpt juist steeds beter dat er nog een 
hele wereld in en rondom zijn kennisdomein is, waar hij 
geen weet van heeft. Gematigd zelfvertrouwen kan dan 
ook een goede indicatie zijn van risicobewustzijn, waar 
veel zelfvertrouwen een alarmsignaal kan zijn van een 
laag risicobewustzijn. 

- In het onbekende onbekende, vliegen wat Nassim Taleb 
noemt, de zwarte zwanen. Hier ligt de kiem van grote 
veranderingen die bijna niemand ziet aankomen en die de 
wereld kunnen veranderen zoals je niet kon vermoeden. 
Voor een deel moet de mens kunnen leven met de       
wetenschap dat alles in een enkel moment kan veranderen. 
Anderzijds, door je bewuster te worden van de mogelijk-
heid van het onbekende onbekende, verander je het      
onbekende onbekende in het bekende onbekende. Je 
verandert het in een gebied dat uitnodigt voor verkenning 
van kansen en risico’s. Je wendt je creativiteit zo veel 
mogelijk aan en schuwt het ogenschijnlijk onmogelijke 
niet, maar duwt juist nog een beetje door. Wie dit terrein 
als eerste betreedt, pakt de winst. Denk aan de eerste 
verkenners van de mogelijkheden van het internet, de pc, 
maar ook aan de fantastische innovaties in de opkomende 
markten, zoals staaroperaties voor slechts honderd dollar 
in India. Ja, het kan wel en de impact is niet te vermoeden 
zo groot. 

Samenvattend kun je dus je risico-intelligentie vergroten 
door:  
I. bewuster en kritischer om te gaan met het bekende      

bekende;  
II. het onbekende bekende alsnog bekend te maken door 

actiever gebruik te maken van alle kennis die is vergaard;  
III. het bekende onbekende te gaan verkennen en je kennis-

domein te vergroten; 
IV. nieuwsgierig te zijn naar het onbekende onbekende en 

zwakke signalen serieus te nemen. Welke kansen en  
bedreigingen liggen er voor ons en hoe gaan we daar zo 
krachtig mogelijk mee om?  

C L T R  -  I T ’ S  I N  T H E  G E N E S

Eva van Wijngaarden 
Management Consultant. Gespecialiseerd in en gepassioneerd over Cultuur & Organisatieontwikkeling. 

Risicomanagement is sexy! Waarom? Omdat het over het leven in al zijn rijkheid gaat. Je wordt uitgedaagd om scherp 
te kijken naar alledaagse dingen en tegelijkertijd moet je een bepaalde onbevangenheid zien te houden waardoor je   
begrijpt dat het onmogelijke wel degelijk mogelijk is. Risicomanagement is in mijn optiek dus pure topsport. Het is geen 
vak voor zwartkijkers, het is een vak voor visionairs. En dat vind ik sexy. Dylan Evans houdt een overtuigend pleidooi 
voor het vergroten van de risico-intelligentie door scherper en consequenter te kijken naar risico’s in al zijn verschijnings-
vormen. Wij helpen je graag het gedachtegoed van Evans te vertalen naar jouw dagelijkse praktijk. Neem hiervoor gerust 
contact met ons op. 
Ps. De kans dat de bus alsnog komt is 50%. De 80% kans dat de bus tussen acht uur en tien over acht komt, is vervallen. 
Daar was je immers bij. Rest twee gelijkwaardige categorieën van 10%. De bus was of te vroeg of  komt ruim te laat. 
Een 50-50 kans dus. Logisch toch? 
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